
Wstęp

Witamina C jest antyoksydantem pochodzenia natu-
ralnego, dodawanym do Êrodków kosmetycznych
o działaniu leczniczym w celu ochrony i leczenia skóry
uszkodzonej przez słoƒce. Organizmy wi´kszoÊci roÊlin
i zwierzàt majà zdolnoÊç do syntetyzowania wita-
miny C. Jednak w organizmie człowieka witamina C
nie mo˝e byç syntetyzowana z powodu utraty zdol-
noÊci do wytwarzania oksydazy L-glukono-gamma-
-laktonowej – enzymu niezb´dnego do jej produkcji.
Witamina C musi byç zatem pozyskiwana ze êródeł
pokarmowych, takich jak owoce cytrusowe i zielone
cz´Êci warzyw (ryc. 8.1). Co ciekawe, doustne poda-
wanie witaminy C powoduje jedynie ograniczony
wzrost jej st´˝enia w skórze. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e
pomimo przyjmowania du˝ych dawek, wchłanianie
witaminy C jest ograniczone przez aktywny mecha-
nizm jej transportu w jelicie. Z tego powodu wita-
mina C została popularnym Êrodkiem kosmetycznym
o działaniu leczniczym, stosowanym miejscowo.

W dost´pnych w sprzeda˝y produktach kosmeceu-
tycznych, tj. w kremach, serum oraz płatkach, znajdujà
si´ trzy rodzaje witaminy C. Pierwszà postacià jest ak-
tywna forma witaminy C – kwas L-askorbinowy. Pierw-
sze kosmetyki, zawierajàce kwas L-askorbinowy, ̋ ółkły
na skutek utleniania produktu ubocznego, kwasu de-
hydroaskorbinowego, powstajàcego w wyniku kontaktu
z powietrzem. Z tego powodu wielu kosmetykom na-
dano wi´kszà trwałoÊç dzi´ki estryfikowanym pochod-
nym, takim jak palmitynian-6-askorbinowy i sól mag-
nezowa fosforanu askorbinowego. Wyniki badaƒ
stabilnoÊci chemicznej, w których porównano wszyst-
kie trzy składniki, wykazały, ˝e najbardziej trwała jest
sól magnezowa fosforanu askorbinowego w postaci roz-
tworu i emulsji, drugi pod wzgl´dem trwałoÊci jest
palmitynian-6-askorbinowy, natomiast kwas L-askor-
binowy jest najmniej trwały. Pomimo tych odkryç,
obecnie mo˝na kupiç kosmetyki zawierajàce wszystkie
trzy postacie witaminy C.

Stres oksydacyjny, starzenie się skóry
i witamina C

Badania nad starzeniem si´ wyjaÊniły rol´ aktywnych
form tlenu w patogenezie starzenia si´ skóry. Wolne
rodniki tlenowe (reactive oxygen species, ROS), w tym
anion nadtlenkowy, tlenkowy i tlen singletowy, sà wy-
twarzane, gdy skóra ludzka jest poddana działaniu pro-
mieniowania ultrafioletowego. Wy˝ej wymienione rod-
niki tlenowe poÊredniczà w szkodliwym działaniu UV
przez wywoływanie bezpoÊrednich chemicznych zmian
w DNA, błonach komórkowych i białkach zawierajà-
cych kolagen.

Stres oksydacyjny mo˝e równie˝ uaktywniç pewne
procesy komórkowe z udziałem czynników transkryp-
cji. Wolne rodniki tlenowe regulujà na zasadzie do-
datniego sprz´˝enia zwrotnego czynnik transkrypcji
białka aktywujàcego-1 (activator protein-1, AP-1).
Białko aktywujàce-1 zwi´ksza wytwarzanie metalo-
proteinazy macierzy (metalloproteinase, MMP), co
powoduje uszkodzenie kolagenu. Jàdrowy czynnik
transkrypcyjny κ-B (nuclear transcription factor
κ-B, NF-κB) jest równie˝ aktywowany przez stres
oksydacyjny i zapoczàtkowuje wytwarzanie licznych
mediatorów zapalenia, co powoduje starzenie si´ skóry.
Ponadto wolne rodniki tlenowe zwi´kszajà poziomy
mRNA elastyny w skórnych fibroblastach, co mo˝e
wytłumaczyç powstawanie zmian w elastynie, odkry-
tych w skórze właÊciwej starzejàcej si´ pod wpływem
promieni słonecznych.

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników tlenowych w skórze
istnieje zło˝ony układ antyoksydantów enzymatycz-
nych i nieenzymatycznych. Najwa˝niejszym anty-
oksydantem w skórze jest kwas L-askorbinowy. Ta
rozpuszczalna w wodzie witamina funkcjonuje w wod-
nych strukturach komórki. Witamina C dostarcza sek-
wencyjnie elektrony, neutralizuje wolne rodniki
i chroni struktury wewnàtrzkomórkowe przed stresem
oksydacyjnym. Po przyłàczeniu pierwszego elektronu
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